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1.- INTRODUCCIÓ

El Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat va néixer al gener de 2014
Actualment el Club està dividit en 4 seccions:

•
•
•
•

ESCOLA BASE: Compren des de grups d’iniciació (a partir de 3 anys), fins a grups de tecnificació (a partir de 10 anys).
COMPETICIÓ GIMNÀSTICA RÍTMICA FEDERADA
COMPETICIÓ GIMNÀSTICA RÍTMICA ESCOLAR
COMPETICIÓ GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP: Escolar i federada

La nostra estructura organitzativa és:

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL:

El nostre equip:

• Presidenta: Mónica Viñals
• Sots-presidenta: Rosa Casino
• Tresorera: Montse Eres
• Secretària: Noemí Lupón
DIRECCIÓ TÈCNICA:
• Mónica Viñals i Noemí Lupón
COORDINADORES:
• Andrea Vico: Coordinació de competició
escolar de Gimnàstica Rítmica
• Esther
Escolar:
Coordinació
de
competició federada de Gimnàstica
Rítmica
• Núria Salas: Coordinació d’escola base
del club
• Tania Müller: Coordinació de l’Àrea
d’estètica (escolar i federada)

ENTRENADORES:
• Adriana Forns
• Agnés Jose
• Andrea Vico
• Daniela Graçon
• Esther Escolar
• Gemma Olivier
• Laura Aguilar
• Mireia Colet
• Mia Albacar
• Mei Martinez

• Alicia Fernandez

• Nerea Mata
• Núria Salas
• Paula Loscos
• Tania Muller
• Tania Zimmerlein
• Mireia Ferrer
• Raquel Martín

• Leila Timofeeva
• Laia Palomar
• Abril Bayo

2.- INSCRIPCIONS
-

Per inscriure’s al club, cal donar-se d’alta com a soci del club (quota única familiar).
L’alta es real.litza a través del següent link: https://ritmicasantcugat.playoffinformatica.com, també podeu accedir a
través de la pàgina web: www.gimnasticasantcugat.com.

3.- PAGAMENTS
Hi ha 3 taxes fixes:
• MATRICULA: Per a formalitzar la inscripció de les activitats es realitzarà un únic pagament en concepte de matricula de 30 € per
cada gimnasta inscrita.
La quota per matrícula es pagarà una única vegada mentre la gimnasta estigui al Club. Si en alguna ocasió s’ha donat de baixa i es vol
tornar
a
incorporar
es
tornarà
a
carregar
aquesta
quota.
• QUOTA DE SOCI: Correspon a una quota anual de 70 €, que es cobrarà a principis de gener. La quota de soci correspon als mesos
de gener fins al desembre i en el cas d'una nova inscripció es carregarà la quota indicada a sota, des del moment d’inscripció fins al
mes de desembre d’aquell any. La quota és unifamiliar i per tant, en el cas dels germans, es carrega una única vegada.
 Per mesos d’insccripció la quota de soci serà la següent:
o
o
o

Gener:70€
Febrer: 64€
Març: 58€

o
o
o

Abril: 53€
Maig: 47€
Juny:41€

o
o
o

Juliol:35€
Agost:29€
Setembre:24€

o
o
o

Octubre:18€
Novembre:12€
Desembre:6€

• QUOTA MENSUAL: Es carregarà a raó de les hores d'entrenament setmanals.
El preu de les quotes per a la temporada 2021-2022 estan establertes de la següent manera:

HORES SETMANA
1 HORA SETMANA
1,5 HORA SETMANA
2 HORES SETMANA
2,5 HORES SETMANA
3 HORES SETMANA
3,5 HORES SETMANA
4 HORES SETMANA
4,5 HORES SETMANA
5 HORES SETMANA

5,5 HORES SETMANA
6 HORES SETMANA
6,5 HORES SETMANA
7 HORES SETMANA
7,5 HORES SETMANA

8 HORES SETMANA
8,5 H SETMANA
9 HORES SETMANA
9,5 HORES SETMANA
10 HORES SETMANA

10,5 H SETMANA
11 HORES SETMANA
11,5 H SETMANA
12 H SETMANA
12,5 HORES SETMANA
13 H SETMANA

HORES/setmana

QUOTA 21-22

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13

36,00 €
40,00 €
50,00 €
52,00 €
54,00 €
56,00 €
58,00 €
61,00 €
64,00 €
67,00 €
70,00 €
73,00 €
76,00 €
81,00 €
86,00 €
91,00 €
96,00 €
98,00 €
100,00 €
102,00 €
104,00 €
106,00 €
108,00 €
110,00 €
112,00 €

Així mateix, s’ha de tenir en compte que hi ha una sèrie de
despeses adicionals que corren a càrrec de les famílies, que
inclouen: material i equipació.
En els grups de competició, les llicències de les gimnastes,
inscripcions a les competicions, despeses de desplaçaments i
allotjament si les competicions ho requereixen, corren a càrrec de
les families i es factura en el moment que es requereixi, previa
comunicació per email.
FORMA DE PAGAMENT
Les quotes es cobren mitjançant domiciliació bancària a mes
anticipat, al voltant del dia 5 de cada mes.

En el cas de lesions o malalties que impideixen anar a entrenar, el
rebut es cobrarà íntegre. Només en el cas de prescripció mèdica i que
aquesta s’allargui més d’un mes us podrem fer devol.lució de la
quota mensual o de la part proporcional que correspongui. En aquest
últim cas, ens heu de fer arribar l’informe mèdic.
En el cas de donar-se de baixa en el Club, ens ho heu de comunicar
abans de finalitzar el mes, per tal de no cobrar la següent quota
mensual. La quota de matrícula i la de soci no es retornaran.

4.- AJUDES I DESCOMPTES
El club destina una part del seu pressupost per ajudes econòmiques individuals (beques), per a families amb dificultats.
El club real.litzarà els següents descomptes:
-

-

Famílies nombroses o monoparentals, s’aplica un 5% de descompte de les quotes mensuals (no entren despeses de
matriculació, quotes de socis, despeses federatives, competicions, stage o altres despeses extraordinàries). Cal que ens
facin arribar la fotocòpia del carnet de familia nombrosa.
Germans, s’aplica un 10% de descompte de les quotes mensuals de la quota més baixa de les gimnastes de la mateixa
unitat familiar (no entren despeses de matriculació, quotes de socis, despeses federatives, competicions, stages o altres
despeses extraordinàries).

Aquests dos descomptes no són acumulables

5.- EVENTS
El Club organitza activitats i esdeveniments perquè dins un entorn on es promou la creativitat, el companyerisme i el treball en equip.
Alguns dels nostres actes per a que gimnastes, famílies i el Club pugui gaudir de la gimnàstica són:
- Festival de Nadal
- Festival de Fi de Curs
També el Club participa en actes organitzats per l’Ajuntament de SantCugat com són:

- Festa de la Tardor
- Gimnastrada
- Exhibicions en la Festa Major
I oferim a les nostres gimnastes:

- Campus de Nadal
- Campus de Setmana Santa
- Campus d’Estiu
- Intensius de Nadal
- Intensius de Juliol
- Colònies finals d’agost, principis de setembre

6 .- NORMATIVA

GENERAL:
•Tota gimnasta:
-Serà entrenada per una entrenadora qualificada, o sota les directrius d’un titulat, i en les millors condicions possibles.
-Rebrà atenció sanitària, per la Mutualitat General Esportiva.
-Ha de quedar vinculada a la disciplina del Club, i subjecte a la normativa Federativa, a tots els efectes, al signar la
llicència corresponent.
-Ha de respectar l’uniforme, donat que és la imatge del Club.

6.2. NORMATIVA DELS ENTRENAMENTS:
La gimnasta:

-Es compromet a assistir als entrenaments. Es demana puntualitat, i si no és possible es comuniqui a l’entrenadora.
-Ha de començar l’entrenament amb educació, saludar a les companyes i a les tècniques, i preparar el tapís per iniciar l’escalfament.
-Ha de portar la roba d’entrenament neta cada dia, es recomana que sigui de color fosc i ajustada al cos. S’ha de portar mitjons blancs i
punteres.
-Qui competeixi ha de portar el seu material: corda, cinta, cèrcol, pilota i masses, i el material que sigui necessari.
-Ha d’entrenar amb el màxim de silenci possible, per tal de no distorsionar l’entrenament de la resta del grup, així com escoltar i
complir les instruccions de les tècniques.
-Si ha de sortir de la sala d’entrenament, ha de demanar permís a les tècniques.
-Un cop acabat l’entrenament, ha de recollir el tapís, els aparells i no deixar res oblidat a la sala. Abans de marxar ha de comunicar-ho
a les tècniques.

NORMATIVA DURANT LES COMPETICIONS :

-

La gimnasta:
-Les gimnastes s’han de comportar correctament en totes les competicions, respectar els espais que es facin servir i tractar
amb respecte al personal i material.
-Es demana seguir al màxim els horaris establerts.
-No es pot sortir dels hotels, pavellons o de qualsevol altre lloc sense el consentiment previ de les tècniques.
-Cal anar preparades amb la roba i el material necessari. Abans d’anar a la competició, cal revisar tot el material a emprar
(mallot, xandall, punteres, aparells, maquillatge, etc.).
-Durant la competició és molt important seguir totes les instruccions de les tècniques i estar molt concentrades.
-Un cop acabada la competició s’ha de tornar a revisar tot el material per evitar oblidar res.
-Després de cada competició és important que cada gimnasta analitzi la seva actuació amb les entrenadores, aquesta
reflexió es presentarà als pares i al Club.
-És obligació de la gimnasta suplent assistir a les competicions, ja que forma part d’un equip.
-La gimnasta es comportarà amb educació i respecte en relació amb les gimnastes i entrenadores d’altres clubs.
-Les inscripcions de les gimnastes als campionats depenen de: Assistència als entrenaments, Esforç, Comportament,
Capacitat d’absorbir la informació i reflectir-la en els exercicis, Condicions físiques, Evolució i El nivell tècnic.
La decisió final serà de la entrenadora.

NORMATIVA DE LES ENTRENADORES:

o

Són les màximes responsables de les gimnastes a nivell tècnic com a nivell personal durant els entrenaments i les competicions a
conseqüència.

o

Són la persona més vinculada a les gimnastes i per tant més influent tan cívica com esportivament i hauran de, amb el seu
comportament, ser l’exemple.

o

Hauran de ser puntuals a les concentracions amb el mateix criteri que les gimnastes, i no marxar fins que hagi marxat l’última
gimnasta.

o

Són les responsables que la sala d’entrenament quedi recollida, això implica educar a les gimnastes al respecte.

o

Durant les concentracions (entrenaments, exhibicions, competicions, etc.) representen al Club i seran les responsables directes. Un
cop acabada la concentració han de comunicar al responsable del Club , el desenvolupament i els resultats si ha estat una competició.

o

En el cas que no es pogués assistir a un entrenament o competició ho comunicarà, amb temps suficient, a la direcció tècnica.

o

Hauran d’assistir obligatòriament a les reunions convocades per la Coordinadora i la junta.

o

Hauran de treballar amb constància, dedicació i paciència, respectant les decisions de les coordinadores i direcció tècnica.

o

Entrenaran a les gimnastes assignades sense cap mena de discriminació i comunicaran a al’equip tècnic qualsevol incidència.

o

Han de tenir previst el calendari de les competicions i passar el full d’inscripció emplenat amb tota la informació que es demana.

o

Durant el primer trimestre de temporada, les tècniques han de presentar, al Club, el projecte tècnic que es portarà a terme durant la
temporada.

o

Cada mes les entrenadores han de facilitar el full d’assistència als entrenaments, a la persona responsable de l’àrea corresponent.

DESPLAÇAMENTS A COMPETICIONS:
•En les competicions d'àmbit autonòmic (Catalunya) el desplaçament serà en vehicles particulars, havent d'estar
preparades les gimnastes convocades a la sala d'escalfament dues hores abans de la competició.
•En les competicions d'àmbit superior al autonòmic, el club organitza el desplaçament d'anada i tornada , així com
l'estada de les gimnastes, en el mateix hotel que l'entrenadora responsable, seguint en tot cas el criteri
d'economicitat i comoditat per a les gimnastes. (Només a sol · licitud expressa de la família la gimnasta podrà
tornar amb la seva família o amb qui aquesta designi sota la seva responsabilitat.)
•El cost dels desplaçaments de les entrenadores i responsables del club que viatgin amb les gimnastes, en els
desplaçaments d'àmbit superior a l’autonòmic les famílies hauran de ser assumit/pagar, a prorrata entre les
gimnastes membres de l’equip.

